
 
POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
25. týden / 2006    DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

 
11. neděle v liturgickém mezidobí   -   18. června  2006 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 19. června-   Pondělí  -  sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
  19.00 Dolní Čermná    -  za nemocnou osobu a duše v očistci 
 20. června -  Úterý   -  11. týdne v mezidobí 
 21. června -   Středa  -  sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
   19.00 Dolní Čermná    -  za rodiny Jansovu a Výprachtickou a duše v očistci 
 22. června -   Čtvrtek  -  sv. Jana Fischera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků 
   6.45 Dolní Čermná    -  za  farníky 
 23. června -   Pátek  -  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
  19.00 Dolní Čermná    - za Josefa Hrdličku, manželku, syna a duše v očistci 
 24. června -   Sobota  -  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele                                                                                 
  12.00 Mariánská Hora  -  svatební obřad, při kterém budou oddáni snoubenci : 
    Eva Prokopcová a Petr Weisser, oba z Horní Čermné 
  13.00 Mariánská Hora - svatba se mší svatou, při které budou oddáni snoubenci : 
    Ing.Marcela Vondrová z Petrovic a Ing.Robert Mikyska z D.Dobrouče 
  19.00 Petrovice  -  za Aloise Horáka, manželku Annu, dva syny a dceru 
25. června  - 12. neděle v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná -  7.30 h. -  za Vojtěcha Mannla a tetu a zemřelé členy rodiny 
Ve Verměřovicích dnes slavíme  poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Verměřovice  -  9.00 h. -  za Oldřicha Rybku 
Mariánská Hora - 16.00 h. -  za nová kněžská a řeholní povolání 
 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba: 
25. 6.   -      12. neděle v mezidobí -      7.30 h.   - paní Pecháčková č. 310 

           na Mariánské Hoře    -    16.00 h. -  Pecháčkovi  MH 
 

Akce ve farnosti : 
pondělí 19. 6. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
středa 21. 6. biblická hodina 20.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 23. 6. mše svatá pro mládež  

setkání mladých   
19.00 h. 
20.00 h. 

kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

sobota 24. 6. ministranti    9.00 h. fara Dolní Čermná 
neděle 25. 6. jednání Ekonomické rady farnosti 18.00 h. fara Dolní Čermná 



Informace  
-   Fotografie z 1. sv. přijímání dětí je možné si objednat v kostele v Dolní Čermné.  
-  Poslední mše svatá pro děti v tomto školním roce a zároveň zakončení školního roku se 
uskuteční v pondělí 26.6.2006. Mše svatá bude v kostele v Dolní Čermné od 18.00 hod. a po mši svaté 
se setkáme na faře a na farním dvoře v Dolní Čermné. Budou připraveny soutěže, hry, písničky a 
opékání u táboráku. Prosíme všechny, kteří by rádi pomohli při přípravě programu, aby se přihlásili 
paní Anně Motlové nebo sestře Ludmile.  
-   Prosíme rodiče a děti, aby odevzdali vyplněné přihlášky na výuku náboženství ve školním roce 
2006/2007 do konce měsíce června 2006.  
 

MYŠLENKY A MODLITBY 
Během úsilí 
Malý basketbalový tým se před odjezdem na 
výroční turnaj univerzitních družstev účastnil 
mše svaté. Ve svém kázání jim jejich kaplan 
připomněl, že od této chvíle za nějakých deset 
let už bude úplně jedno, jestli letošní šampionát 
vyhrají nebo ne. Jediná věc, která zůstane 
navždy důležitá je, čím se během svého úsilí o 
získání titulu stanou oni sami. Stanou se 
lepšími lidmi? Naučí se víc milovat? Budou 
k sobě ohleduplnější? Budou cílevědomější? 
Dokonalejší jako tým i jako jednotlivci? 
   Zatímco kněz po mši svaté odkládal roucho, 
slyšel trenéra, jak oslovuje své hráče: „Sedněte 

si ještě na chvíli. Otec řekl něco, co mi teď 
zrovna dělá starosti. Přemýšlím, k čemu jsem 
vám já během přípravy na turnaj dopomohl. 
Stali jste se lepšími lidmi? Naučili jste se víc 
milovat? Jste k sobě ohleduplnější? Jste 
cílevědomější? Jste dokonalejší jako tým i jako 
jednotlivci?  
   Jestli ano, pak bez ohledu na výsledek už jste 
uspěli. Jestli ne, pak jsme zklamali Boha, vaše 
rodiče, zklamali jsme svou školu i jeden 
druhého. Doufám, že jsme nezklamali. A 
modlím se, aby tomu tak bylo.“  
        (Brian Cavanauch, z knihy: Kup si los…) 

 
„Jděte, já vás posílám!“ 
Být misionářem znamená „být zde“. 
Být misionářem, to není o tom, co dělám, nýbrž o tom, kým jsem. 
Misionář musí zůstat věrný tomu, k čemu byl povolán jako misionář, stát se znamením Kristovy 
přítomnosti.  
Být misionářem znamená zviditelnit Boží tvář mezi lidmi: 

Obrazy, které ukážeme, musí být jiné než ty, které vidíme na našich ulicích a v televizi,   neboť 
nádhera se  nezjevuje v tvářích bohatých a slavných, nýbrž v tvářích chudých a bezmocných. 
Obrazy světa skýtají pobavení a rozptýlení, Boží nádhera je proměna. 
Obrazy světa ukazují krásu moci a bohatství, krásu mládí a lidí obdařených, kteří mají 
všechno, krásu konzumní společnosti. 
Zjevení Boží nádhery má podobu kříže, umírajícího a opuštěného člověka. 

Být misionářem pak znamená žít tak, jakoby můj život bez Boha nedával smysl. 
Být misionářem znamená zvěstovat pravdu.  
 
Být lepším člověkem 
Před proslulého francouzského vědce a filosofa Blaise Pascala jednou předstoupil student a pravil: 
“Kdybych měl váš rozum, byl bych lepším člověkem.” 
     Pascal se nad jeho tvrzením hluboce zamyslel a po chvíli odpověděl: “Staň se lepším člověkem a 
budeš mít můj rozum.”   (Kup si los  a jiné příběhy – Brian Cavanauch) 
 
O Janu Křtiteli 
Jan Křtitel hladověl, jen v hrubý háv se halil a bydlil na poušti, když od světa se vzdálil.  
Když byl tak zbožný, proč tak nízko toužil stát? Čím víc kdo svatý je, tím více chce se kát. 
 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 


